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Pozměňovací návrh 1
Jean Marie Beaupuy

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 21. října 2008 o řízení 
a partnerství na vnitrostátní a regionální 
úrovni a o základě pro projekty v oblasti 
regionální politiky (2008/2064(INI)),

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Rumiana Jeleva

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že článek 158 
Smlouvy stanoví, že se Společenství za 
účelem posilování hospodářské a sociální 
soudržnosti zaměří na snižování rozdílů 
mezi úrovní rozvoje různých regionů a na 
snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů nebo ostrovů,

B. vzhledem k tomu, že článek 158 
Smlouvy stanoví, že se Společenství za 
účelem posilování hospodářské a sociální 
soudržnosti a za účelem zlepšení kvality 
života pro všechny občany EU zaměří na 
snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a na snížení zaostalosti
nejvíce znevýhodněných regionů nebo 
ostrovů,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že článek 158 
Smlouvy stanoví, že se Společenství za 
účelem posilování hospodářské a sociální 
soudržnosti zaměří na snižování rozdílů 
mezi úrovní rozvoje různých regionů a na 
snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů nebo ostrovů,

B. vzhledem k tomu, že článek 158 
Smlouvy stanoví, že se Společenství za 
účelem posilování hospodářské, sociální
a územní soudržnosti zaměří na snižování 
rozdílů mezi úrovní rozvoje různých 
regionů a na snížení zaostalosti nejvíce 
znevýhodněných regionů nebo ostrovů,

Or. es

Pozměňovací návrh 4
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že článek 158 
Smlouvy stanoví, že se Společenství za 
účelem posilování hospodářské a sociální 
soudržnosti zaměří na snižování rozdílů 
mezi úrovní rozvoje různých regionů a na 
snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů nebo ostrovů,

B. vzhledem k tomu, že článek 158 
Smlouvy stanoví, že se Společenství za 
účelem posilování hospodářské a sociální 
soudržnosti zaměří na snižování rozdílů 
mezi úrovní rozvoje různých regionů a na 
snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů nebo ostrovů, včetně venkovských 
oblastí,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že poslední zprávy o 
soudržnosti poukazují na tendenci 
k prohlubování některých územních 
rozdílů mezi evropskými regiony, stejně 
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jako na infraregionální úrovni – jde 
o rozdíly, které se vyznačují takovými jevy, 
jež způsobují vznik určitých ghett, jako 
například územní nerovnost, a neustálé 
zhoršování situace v některých oblastech, 
převážně v zemědělských nebo odlehlých 
venkovských oblastech,

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že by přenesení těchto 
priorit do operačních programů mělo 
regionům umožnit čelit úkolům spojeným s 
globalizací, udržitelným rozvojem,
strukturálními a demografickými změnami 
a změnou klimatu,

F. vzhledem k tomu, že by přenesení těchto 
priorit do operačních programů mělo 
regionům umožnit čelit úkolům spojeným s 
globalizací, strukturálními 
a demografickými změnami a změnou 
klimatu a posílit udržitelný rozvoj,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Domenico Antonio Basile

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že by přenesení těchto 
priorit do operačních programů mělo 
regionům umožnit čelit úkolům spojeným s 
globalizací, udržitelným rozvojem,
strukturálními a demografickými změnami 
a změnou klimatu,

F. vzhledem k tomu, že by přenesení těchto 
priorit do operačních programů mělo 
regionům umožnit čelit úkolům spojeným s 
globalizací, udržitelným rozvojem a
strukturálními a demografickými 
změnami,

Or. it
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Pozměňovací návrh 8
Jan Olbrycht

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že na základě 
obecného nařízení o EFRR, ESF a Fondu 
soudržnosti měly členské státy povinnost 
vyčlenit na priority týkající se Lisabonské 
strategie 60 % celkových výdajů v rámci 
cíle „Konvergence“ a 75 % v rámci cíle 
„Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“,

H. vzhledem k tomu, že na základě 
obecného nařízení o EFRR, ESF a Fondu 
soudržnosti měly členské státy Evropské 
unie, které se staly jejími členy před 
1. květnem 2004, povinnost vyčlenit na 
priority týkající se Lisabonské strategie 
60 % celkových výdajů v rámci cíle 
„Konvergence“ a 75 % v rámci cíle 
„Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“, a členské státy, které k 
Unii přistoupily dne 1. května 2004 nebo 
po tomto datu, byly nabádány k témuž,

Or. pl

Pozměňovací návrh 9
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že k úspěšnému 
provádění politiky soudržnosti je nezbytná 
řádná správa věcí veřejných a uplatnění 
zásady partnerství, ale také dostatečné 
institucionální a správní kapacity,

I. vzhledem k tomu, že k úspěšnému 
provádění politiky soudržnosti je nezbytná 
udržitelnost, rovnost mezi muži a ženami a 
prevence diskriminace na základě pohlaví, 
rasy nebo etnického původu, náboženství 
nebo víry, postižení, věku nebo sexuální 
orientace, řádná správa věcí veřejných a 
uplatnění zásady partnerství, ale také 
dostatečné institucionální a správní 
kapacity,

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Samuli Pohjamo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I a. se znepokojením konstatuje, že 
v mnoha členských státech se program 
pro nové období zahajuje pomalu, čímž 
může být ohroženo efektivní využívání 
financí,

Or. fi

Pozměňovací návrh 11
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. lituje, že zásady trvalé udržitelnosti, 
rovných příležitostí pro ženy a muže, 
nediskriminace a partnerství jsou v 
některých vnitrostátních strategiích a 
operačních programech realizovány a 
dokumentovány jen nedostatečně; 
kritizuje, že Komise přesto operační 
programy s takovými nedostatky povolila 
a netrvala na jejich dodatečném vylepšení 
ze strany členských států nebo regionů;

Or.  de

Pozměňovací návrh 12
Rumiana Jeleva

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí rozhodnutí členských 
států zabývat se specifickými teritoriálními 
potřebami vyplývajícími z jejich 
zeměpisné polohy a stupně hospodářského 
a institucionálního rozvoje, a to 
vypracováním strategií ke snížení rozdílů v 
rámci jednoho regionu nebo rozdíly mezi 
jednotlivými regiony; v této souvislosti 
připomíná, že snížení regionálních rozdílů 
je i nadále hlavním cílem regionální 
politiky EU;

2. bere na vědomí rozhodnutí členských 
států zabývat se specifickými teritoriálními 
potřebami vyplývajícími z jejich 
zeměpisné polohy a stupně hospodářského 
a institucionálního rozvoje, a to 
vypracováním strategií ke snížení rozdílů v 
rámci jednoho regionu nebo rozdíly mezi 
jednotlivými regiony; v této souvislosti 
připomíná, že zdravý rozvoj v oblasti 
hospodářství a životního prostředí 
a snížení regionálních rozdílů jsou i nadále 
hlavním cílem regionální politiky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje skutečnost, že konvergence 
mezi zeměmi může zastřít nárůst rozdílů 
mezi regiony a uvnitř regionů; dále 
konstatuje, že zmíněné regionální a 
infraregionální rozdíly je možno 
pozorovat v několika oblastech, jako 
zaměstnanost, produktivita, důchody, 
úroveň vzdělávání, kapacita inovace; 
podtrhuje důležitost územního rozměru 
soudržnosti, aby bylo možné tyto problémy 
překonat;

Or. es
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Pozměňovací návrh 14
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje vlastní úkoly rozvoje, se 
kterými se vyrovnávají regiony se 
specifickými zeměpisnými faktory, jako 
jsou regiony horské, ostrovní a 
nejvzdálenější regiony, přeshraniční 
vzdálená města, regiony, které zažívají 
vylidňování, a příhraniční regiony;

Or. es

Pozměňovací návrh 15
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. oceňuje úsilí, jež vynakládají 
vnitrostátní orgány s cílem zajistit, aby na 
dosažení cílů lisabonské agendy bylo v 
regionech spadajících pod cíl 
„Konvergence“ v průměru přidělováno 65 
% dostupných prostředků a v regionech 
spadajících pod cíl „Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 82 
% dostupných prostředků, což je ve 
skutečnosti více, než bylo původně 
požadováno;

3. bere na vědomí úsilí, jež vynakládají 
vnitrostátní orgány s cílem zajistit, aby na 
dosažení cílů lisabonské agendy bylo v 
regionech spadajících pod cíl 
„Konvergence“ v průměru přidělováno 
65 % dostupných prostředků a v regionech 
spadajících pod cíl „Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
82 % dostupných prostředků, což je ve 
skutečnosti více, než bylo původně 
požadováno; nesouhlasí však s tím, že by 
vyhrazení prostředků v rámci Lisabonské 
strategie přispívalo ke snížení 
regionálních rozdílů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná důležitou roli, kterou 
v ekonomické, sociální a územní 
soudržnosti hrají malé podniky a 
mikropodniky a zejména podniky 
řemeslné výroby, protože významně 
přispívají k růstu a k zaměstnanosti; 
z toho důvodu požaduje uplatňování 
aktivní politiky, která poskytne veškerou 
podporu inovaci těchto podniků, a 
vyjadřuje podporu Komisi, aby vytvořila 
možnost vzájemné spolupráce mezi 
podniky, veřejnou sférou, školami a 
univerzitami za účelem vytvoření 
regionálních center inovace v souladu 
s Lisabonskou strategií;

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. lituje, že ze všech prostředků ze 
strukturálních fondů, které se vydávají na 
dopravu (což odpovídá cca 82 miliardám 
EUR), je pouze kolem 31 % (odpovídá 
přibližně cca 24 miliardám EUR) 
vyčleněno na železniční dopravu; pokládá 
tento podíl za příliš malý, aby mohl čelit 
výzvám, jakými jsou ochrana životního 
prostředí a ovzduší; připomíná, že 
Evropský parlament ve svém usnesení 
týkajícím se prvního železničního balíčku 
požadoval podíl na železniční dopravu ve 
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výši minimálně 40 %;

Or.  de

Pozměňovací návrh 18
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. blahopřeje členským státům k tomu, že 
se ve svých programech financovaných 
z Evropského sociálního fondu snažily 
upřednostnit investice zaměřené na 
zvyšování pracovního zapojení a 
zlepšování dovedností, ale také na boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení;

6. blahopřeje členským státům k tomu, že 
se ve svých programech financovaných 
z Evropského sociálního fondu snažily 
upřednostnit investice zaměřené na 
zvyšování pracovního zapojení a 
zlepšování dovedností, ale také na boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení; 
zdůrazňuje význam a nezbytnost 
pokračování aktivit na podporu 
zaměstnanosti s ohledem na 
hospodářskou krizi, která se šíří Evropou;

Or. pl

Pozměňovací návrh 19
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. blahopřeje členským státům k tomu, že 
se ve svých programech financovaných 
z Evropského sociálního fondu snažily 
upřednostnit investice zaměřené na 
zvyšování pracovního zapojení a 
zlepšování dovedností, ale také na boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení;

6. blahopřeje členským státům k tomu, že 
se ve svých programech financovaných 
z Evropského sociálního fondu snažily 
upřednostnit investice zaměřené na 
zvyšování pracovního zapojení, zajištění 
rovných příležitostí a zlepšování 
dovedností, ale také na boj proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení;

Or. es
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Pozměňovací návrh 20
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. podporuje aktivity subvencované z 
Evropského sociálního fondu a programu 
PROGRES pro období 2007–2013, jejichž 
cílem je napomoci zamezení diskriminace 
a zlepšení situace žen na trhu práce;

Or. pl

Pozměňovací návrh 21
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že je důležité ve všech 
fázích provádění a hodnocení politiky 
soudržnosti sjednotit chápání role pohlaví, 
rovnost příležitostí a zvláštní potřeby osob 
s postižením a osob starších;

Or. es

Pozměňovací návrh 22
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje závažnost problému, který 
představuje vylidňování na mnoha 
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územích Evropské unie, jež s sebou nese 
stárnutí obyvatelstva, ztrátu lidského 
kapitálu, úniky kapitálu, vyšší ceny služeb 
atd.;

Or. es

Pozměňovací návrh 23
Domenico Antonio Basile

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že by opatření zaměřená na 
ochranu životního prostředí, boj proti 
změně klimatu a podporu energetické 
účinnosti měla být začleněna do všech 
operačních programů, a oceňuje
skutečnost, že se členské státy zavázaly 
tyto otázky řešit vyčleněním přibližně 
jedné třetiny celkových rozpočtových 
prostředků určených na politiku 
soudržnosti; domnívá se však, že 
prostředky přidělené konkrétně na boj proti 
změně klimatu a podporu energetické 
účinnosti nejsou k pokrytí skutečných 
potřeb dostatečné;

7. domnívá se, že by opatření zaměřená na 
ochranu životního prostředí a podporu 
energetické účinnosti měla být začleněna 
do všech operačních programů, a oceňuje 
skutečnost, že se členské státy zavázaly 
tyto otázky řešit vyčleněním přibližně 
jedné třetiny celkových rozpočtových 
prostředků určených na politiku 
soudržnosti; domnívá se však, že 
prostředky přidělené konkrétně na podporu 
energetické účinnosti nejsou k pokrytí 
skutečných potřeb dostatečné;

Or. it

Pozměňovací návrh 24
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že by opatření zaměřená na 
ochranu životního prostředí, boj proti 
změně klimatu a podporu energetické 
účinnosti měla být začleněna do všech 

7. domnívá se, že by opatření zaměřená na 
ochranu životního prostředí, boj proti 
změně klimatu a podporu energetické 
účinnosti měla být lépe začleněna do všech 
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operačních programů, a oceňuje
skutečnost, že se členské státy zavázaly
tyto otázky řešit vyčleněním přibližně
jedné třetiny celkových rozpočtových 
prostředků určených na politiku 
soudržnosti; domnívá se však, že 
prostředky přidělené konkrétně na boj proti 
změně klimatu a podporu energetické 
účinnosti nejsou k pokrytí skutečných 
potřeb dostatečné;

operačních programů, a naléhavě žádá
členské státy, aby tyto otázky řešily a
zajistily, že budou plně začleněny do 
vytváření, hodnocení, provádění a 
sledování projektů; domnívá se však, že 
prostředky přidělené konkrétně na boj proti 
změně klimatu a podporu energetické 
účinnosti a obnovitelných energií nejsou 
k pokrytí skutečných potřeb dostatečné; 
proto naléhavě žádá členské státy a 
regiony, aby své operační programy 
odpovídajícím způsobem přepracovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že mezi způsoby, jakým 
vyčlenily prostředky na tuto oblast státy 
EU–15 a státy EU–12, existují podstatné 
rozdíly, a domnívá se, že by nové členské 
státy měly věnovat značné prostředky, 
chtějí-li dosáhnout průměrné úrovně EU v 
oblasti ochrany životního prostředí, což 
představuje požadované minimum pro 
zajištění trvale udržitelného rozvoje;

8. konstatuje, že mezi způsoby, jakým 
vyčlenily prostředky na tuto oblast státy 
EU–15 a státy EU–12, existují podstatné 
rozdíly, a domnívá se, že by nové členské 
státy měly věnovat mnohem více 
prostředků, chtějí-li dosáhnout cílů EU 
v oblasti životního prostředí, klimatu a 
biologické rozmanitosti, jak je stanoveno 
v acquis Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že klimatická změna bude 
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mít podstatné dopady na soudržnost, ale 
jejich rozsah se bude lišit podle regionů; 
přírodní katastrofy jako lesní požáry, 
sucho a povodně budou častější a 
závažnější a budou vyžadovat odlišné 
reakce podle evropského regionu, o který 
se bude jednat; domnívá se, že politika 
soudržnosti Evropské unie má respektovat 
klima, ale připomíná, že možnosti politiky 
otevřené soudržnosti jsou v této oblasti 
omezené; je toho názoru, že bojem proti 
změně klimatu se mají zabývat i jiné 
politiky Společenství;

Or. es

Pozměňovací návrh 27
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že v době hospodářské 
krize by členské státy měly těžit z myšlenky 
dosažení součinnosti mezi ochranou 
životního prostředí a tvorbou pracovních 
míst, jak je stanoveno ve strategických 
obecných zásadách Společenství pro 
soudržnost, a přidělit více prostředků na 
projekty, které podporují zelené 
hospodářství, zelená pracovní místa a 
zelenou inovaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že víceúrovňová správa a 
zásada partnerství jsou klíčovými prvky 
legitimity operačních programů, jejich 
transparentnosti a účinnosti ve fázi 
plánování a zejména během jejich 
uskutečňování; vítá proto úsilí členských 
států, jež bylo v souladu s konkrétními 
institucionálními rámci a tradicemi 
jednotlivých států vynaloženo k posílení 
zásady partnerství v jejich programech na 
stávající období v souladu s článkem 11 
obecného nařízení o EFRR, ESF a Fondu 
soudržnosti; doporučuje zejména novým 
členským státům, které nemají mnoho 
zkušeností s budováním účinných 
partnerství, aby při uskutečňování 
operačních programů neustále posilovaly 
zásadu partnerství;

9. domnívá se, že víceúrovňová správa a 
zásada partnerství jsou klíčovými prvky 
legitimity operačních programů, jejich 
transparentnosti a účinnosti ve fázi 
plánování a zejména během jejich 
uskutečňování; vítá proto úsilí členských 
států, jež bylo v souladu s konkrétními 
institucionálními rámci a tradicemi 
jednotlivých států vynaloženo k posílení 
zásady partnerství v jejich programech na 
stávající období v souladu s článkem 11 
obecného nařízení o EFRR, ESF a Fondu 
soudržnosti; doporučuje zejména novým 
členským státům, které nemají mnoho 
zkušeností s budováním účinných 
partnerství, aby při uskutečňování 
operačních programů neustále posilovaly 
zásadu partnerství a transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. připomíná, že zpoždění při provádění 
strukturální politiky jsou mimo jiné 
způsobena nepružností procesů a z toho 
důvodu je třeba tyto procesy zjednodušit a 
jasně rozdělit odpovědnosti mezi 
Evropskou unii, členské státy a regionální 
a místní orgány;

Or. es
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Pozměňovací návrh 30
Rumiana Jeleva

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vybízí členské státy, aby s regionálními 
a místními orgány úzce spolupracovaly již 
v průběhu fáze plánování národního 
strategického referenčního rámce, aby 
zajistily optimální provádění 
vnitrostátních strategií a zcela naplňovaly 
ideály víceúrovňového řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že je nezbytné podporovat 
spolupráci mezi soukromým a veřejným 
sektorem formou veřejně-soukromých 
partnerství, jejichž cílem je možnost 
realizovat množství klíčových projektů, 
které zvýší efektivitu investic;

Or. pl

Pozměňovací návrh 32
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyjadřuje politování nad 
nedostatečným hodnocením realizace 
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zásady partnerství a malou pozorností, 
kterou Komise věnovala přezkoumání, zda 
členské státy a regiony splnily své 
povinnosti v tomto směru; je toho názoru, 
že předložení pokynů týkajících se 
uplatňování zásady partnerství by poskytlo 
správním úřadům i Komisi nutný 
referenční rámec; vyzývá proto znova 
Komisi, aby s ohledem na naléhavost 
situace tyto pokyny bez prodlení 
vypracovala na základě stálého sledování 
a úprav operačních programů a poskytla 
členským státům a regionům při jejich 
uplatňování potřebnou podporu;

Or.  de

Pozměňovací návrh 33
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. postrádá hodnocení koordinace a 
doplňkovosti programů strukturálních 
fondů s programy pro rozvoj venkovských 
oblastí; poukazuje na to, že zkušenosti 
přímo na místě svědčí o tom, že se 
součinnosti mezi oběma programy 
nevyužívají dostatečně;

Or.  de

Pozměňovací návrh 34
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. oceňuje zejména skutečnost, že nové 11. oceňuje zejména skutečnost, že nové 
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členské státy do svých operačních 
programů na období 2007–2013 začlenily 
výsledky iniciativ Společenství URBAN a 
EQUAL; schvaluje úsilí členských států o 
uplatňování integrovaných plánů pro 
udržitelný městský rozvoj, neboť ve 
městech sídlí průmyslová odvětví, na nichž 
závisí hospodářský růst a tvorba 
pracovních míst; dále se domnívá, že je 
třeba plně využít potenciálu programů 
evropské územní spolupráce, aby se 
urychlil rozvoj a dosáhlo se vyššího růstu;

členské státy do svých operačních 
programů na období 2007–2013 začlenily 
výsledky iniciativ Společenství URBAN a 
EQUAL; schvaluje úsilí členských států o 
uplatňování integrovaných plánů pro 
udržitelný městský rozvoj, neboť ve 
městech sídlí průmyslová odvětví, na nichž 
závisí hospodářský růst a tvorba 
pracovních míst; dále se domnívá, že je 
třeba plně využít potenciálu programů 
evropské územní spolupráce, a taktéž 
nástrojů Jessica, Jaspers, Jeremie a 
Jasmine, aby se urychlil rozvoj a dosáhlo 
se vyššího růstu;

Or. pl
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